
НЕИСПУО
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРОННА ИНФОРМАЦИОННА 

СИСТЕМА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО 
ОБРАЗОВАНИЕ

СПЕЦИФИЧНИ МОМЕНТИ 

ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ И ПОДАВАНЕ 

НА ДАННИ

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ЦИОО



Презентацията цели да подпомогне 
институциите в процеса и процедурите при 
подаване и утвърждаване на данните в 
НЕИСПУО, представляващи Списък-образец 
№1, 2, 3.

ЦИОО 2

НЕИСПУО



След преглед на първично подадените данни 
съществува възможност за извършване на 
корекции при необходимост и повторното им 
подаване, предхождащо утвърждаването им.

ЦИОО 3

НЕИСПУО



Специфичните моменти, които се цитират и са 
илюстрирани с екранни снимки от НЕИСПУО в 
презентацията са от учебната 2019/2020 
година.
Всяка институция вижда как се визуализират 
нейните данни в модул „Институции“ от 
НЕИСПУО.

ЦИОО 4

НЕИСПУО



Апелираме за спазване на сроковете за 
подаване на данни към НЕИСПУО,  съгласно 
чл. 13 от НАРЕДБА №8 от 11.08.2016 г. за 
информацията и документите за системата на 
предучилищното и училищното образование.

ЦИОО 5

ИНСТИТУЦИЯ



Кампания 1 – към началото на учебната 
година. От тези данни се извличат прогнозни 
натурални показатели за финансиране на 
институциите за следващата календарна 
година.

ЦИОО 6

ИНСТИТУЦИЯ



ЦИОО

КАМПАНИЯ 1

От тези данни се извличат:
•Експорт на всички обучаеми за Агенцията за 

социално подпомагане (АСП) по споразумение с 
МОН;
•Пакети регулярни списъци и справки 

(приблизително по около сто броя) за дирекции 
на МОН, различни разрези на системата по 
специфични критерии и показатели на 
съответните дирекции.
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Кампания 2 – към първи декември на 
съответната учебна година – за извличане на 
натурални показатели за финансиране на 
институциите за следващата календарна 
година. 

ЦИОО 8

ИНСТИТУЦИЯ



ЦИОО

КАМПАНИЯ 2

От тези данни се извличат:
•Експорт на данни за системата на 
предучилищното и училищното образование 
за Националния статистически институт 
(НСИ) по споразумение с МОН;
•Експорт на обучаемите със СОП за Агенцията 
за хората с увреждания (АХУ) по 
споразумение с МОН;
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ЦИОО

КАМПАНИЯ 2

•Пакети списъци и справки за Портала за 
отворени данни, съгласно Решение на 
министерски съвет;
•Пакети регулярни списъци и справки 
(приблизително по около сто броя) за 
дирекции на МОН, различни разрези на 
системата по специфични критерии и 
показатели на съответните дирекции;
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Кампания 2 

Често в стремежа си да свършат работата в срок, 
институциите подават данни в дните предхождащи 
първи декември. Те се явяват актуализация на 
данните към Период 1, а не данни към Период 2. 
Институциите остават без данни за Период 2 и не 
влизат в справките за натурални показатели за 
новата бюджетна година.

ЦИОО 11

ИНСТИТУЦИЯ



Кампания 3 – към началото на втория учебен 
срок. 

ЦИОО 12

ИНСТИТУЦИЯ



ЦИОО

КАМПАНИЯ 3

От тези данни се извличат:

•Статистическа информация за Националния
осигурителен институт (НОИ), за Учителски 
пенсионен фонд (УПФ);

•Експорти за провеждане на НВО в ІV клас, VІІ 
клас и Х клас и за ДЗИ.
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Кампания 3
Аналогично, отново в стремежа си да спазят 
нормативните срокове, институциите подават 
данни в дните предхождащи началото на втория 
учебен срок. Те се явяват актуализация на 
данните за Период 2, а не данни към Период 3.

ЦИОО 14

ИНСТИТУЦИЯ



ЦИОО

Всички кампании 

Извличат се данни:

•Експорти по заявки на Центъра за оценяване
в предучилищното и училищното 
образование (ЦОПУО);

•За дейностите по националните програми и 
проекти на МОН – по заявки на съответните 
дирекции.
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Преглед на подадените данни в НЕИСПУО

ЦИОО 16

ИНСТИТУЦИЯ



Преглед на подадените данни в НЕИСПУО

ЦИОО 17

ИНСТИТУЦИЯ



От меню „Период“ може 
да се избере друга 
кампания и/или версия, 
освен текущата и да се 
проверят данните за 
минал период от време.

ЦИОО 18

ИНСТИТУЦИЯ



ЦИОО

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ КАМПАНИИ 
•При първоначалното подаване на данните в 

рамките всяка кампания (всеки период) за 
утвърдените данни се следи и се изчистват 
дублираните деца и ученици. 
•При подаване на актуализации се наблюдават

дублирани деца и ученици, поради тяхното
движение от една институция в друга.
•По тази причина ЦИОО извлича данни за всяка 

кампания (всеки период) към утвърдените данни 
при първоначално подаване. 
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Грешки при въвеждане могат да се засекат от 
меню „Подробни данни“. 

ЦИОО 20

ИНСТИТУЦИЯ



От меню „Подробни данни“ може да се 
извлече информация за  брой деца и 
ученици, разпределението им по форми на 
обучение, повторно записани в същия випуск, 
получаващи стипендии, пътуващи, със 
специални образователни потребности и 
разпределението им по видове увреждания, 
както и за ресурсното им подпомагане.

ЦИОО 21

ИНСТИТУЦИЯ



Подробни данни

ЦИОО 22

ИНСТИТУЦИЯ



ЦИОО

ВАЖНО ЗА ФИНАНСИРАНЕТО
В пакета натурални показатели за определяне 
на бюджета на институцията се подават:

•Брой ученици по форми на обучение;

•Общ брой, получаващи стипендии;

•Брой ученици, обучаващи се в защитени 
специалности;

•Брой ученици, обучаващи се в специалности 
с недостиг на пазара на труда.
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Подробни данни

ЦИОО 24

ИНСТИТУЦИЯ



ЦИОО

ВАЖНО ЗА ФИНАНСИРАНЕТО

В пакета натурални показатели за определяне 
на бюджета на институцията се подават:

•Брой деца и ученици на ресурсно 
подпомагане според институцията, която 
осъществява ресурсното подпомагане 
(последен ред от раздел „Ресурсно 
подпомагане“).
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ЦИОО

ВАЖНО 

За нуждите на дирекция „Приобщаващо 
образование“ се изготвя пакет справки, част от 
които съдържат:

• Брой деца и ученици със специфични 
образователни потребности (СОП) по випуски и 
по видове увреждания за всяка институция;

•Брой ученици, търсещи или получили 
международна закрила.
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Разминаване в описанието на вида на 
училището според етапа или степента на 
образование, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗПУО

ЦИОО 27

ИНСТИТУЦИЯ



ЦИОО

ВАЖНО  

Съществен критерий при изготвяне на 
списъци и справки е описанието на вида на 
училището според етапа или степента на 
образование, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗПУО.

В конкретния случай училището се третира 
като основно, независимо от наличието на 
„Обединено“ в наименованието му.
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ЦИОО

ИНСТИТУЦИЯ  

Маркерите, видими в 
паспортната част на 
институцията се 
използват за критерии 
при изготвяне на 
списъци и справки.
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ЦИОО

ВАЖНО ЗА ФИНАНСИРАНЕТО  

В пакета натурални показатели за определяне 
на бюджета на институцията се подават за 
защитени училища или ДГ в т.ч.:

•Брой ученици в защитени училища;

•Брой деца в защитени детски градини;

•Брой деца в защитена част от детска 
градина.
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ЦИОО

ВАЖНО

В пакетите за съответните дирекции се 
подават справки за организацията на 
обучението, децата/учениците и персонала в:
•Защитени детски градини и  училища;
•Средищни детски градини и училища;
•Училища с национално значение;
•Иновативни училища.
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ЦИОО

ВАЖНО

В пакетите за съответните дирекции се 
подават справки за:
•Общежитийните групи в училищата, имащи
несамостоятелно общежитие;
•Настоятелствата в училището/ДГ, в които 
има настоятелства;
•Обществените съвети в училището/ДГ, в 
които има обществен съвет.
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ЦИОО

ИНСТИТУЦИЯ  

В паспортната част се намира раздел за 
училищните автобуси
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ЦИОО

ВАЖНО ЗА ФИНАНСИРАНЕТО  

В пакета натурални показатели за определяне 
на бюджета на институцията се подават 
данни за:

•Броя на автобусите, предоставени на 
училищата за осигуряване на транспорт на 
деца и ученици, в зависимост от броя на 
местата на автобусите.
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Масово се допускат грешки при ръчното 
изписване и въвеждане в текстовите 
полета. 

ЦИОО 35

ИНСТИТУЦИЯ



Некоректно пълно наименование на 
институция – грешно въведено име и 
използване на множество символи при 
изписване на наименованието.

ЦИОО 36

ИНСТИТУЦИЯ



Справките за всички дирекции на МОН се 
подават с пълно наименование на 
институция, в т. ч. и данните за натурални 
показатели.

ЦИОО 37

ИНСТИТУЦИЯ



Две училища на един и същ адрес го 
въвеждат по различен начин. Това създава 
проблем при изготвяне на справки за две 
институции в една и съща сграда, които 
касаят вземане на управленски решения за 
съвременна и достъпна архитектурна среда, 
точки за интернет достъп, поетапно 
преминаване към едносменен режим на 
обучение и др.

ЦИОО 38

ИНСТИТУЦИЯ



Eдин и същ адрес управление

ЦИОО 39

ИНСТИТУЦИЯ



Eдин и същ адрес управление

ЦИОО 40

ИНСТИТУЦИЯ



При въвеждане на други адреси, на които се 
провежда обучение не се спазва последователност 
и съответствие на номерацията. Има доста 
специфични други адреси, на които се провежда 
обучение, в т. ч. и адрес на управление на 
институцията се въвежда като друг адрес. Справка 
за други адреси на провеждане на дейността по 
институции са част от пакетите справки, които се 
подават към няколко дирекции.

ЦИОО 41

ИНСТИТУЦИЯ



Други адреси, на които се провежда обучение

ЦИОО 42

ИНСТИТУЦИЯ



Други адреси, на които се провежда обучение

ЦИОО 43

ИНСТИТУЦИЯ



Други адреси, на които се провежда обучение

ЦИОО 44

ИНСТИТУЦИЯ



При подаване на пакет справки за изготвяне 
на Методология за приоритизиране на 
обектите на образователната инфраструктура 
на територията на Република България, 
необходима за подготовката на Оперативна 
програма за подкрепа на регионите за 
периода 2021 – 2027 г. се откроиха някои 
фрапиращи случаи за година на основаване 
на институцията.

ЦИОО 45

ИНСТИТУЦИЯ



Година на основаване на институцията

ЦИОО 46

ИНСТИТУЦИЯ



Година на основаване на институцията

ЦИОО 47

ИНСТИТУЦИЯ



Година на основаване на институцията

ЦИОО 48

ИНСТИТУЦИЯ



Средна брутна работна заплата

ЦИОО 49

ИНСТИТУЦИЯ



Прием след

ЦИОО 50

ПАРАЛЕЛКИ



Прием след

ЦИОО 51

ПАРАЛЕЛКИ



ЦИОО

ВАЖНО ЗА РЕАЛИЗИРАНИЯ 
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
В пакета за дирекция „Професионално 
образование и обучение“ се подават справки 
на ниво училище за броя на учениците в VІІІ 
клас с прием след VІІ клас по професионални 
направления, професии и специалности по 
данни към началото на учебната година –
кампания 1, свързани с реализирания 
държавен план-прием.
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Разминаване между възраст и випуск

ЦИОО 53

УЧЕНИЦИ



ЦИОО

НЕПОПЪЛНЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ НА 
УЧЕНИЦИТЕ
Пример: адрес на ученика по постоянно 
местожителство. 

Критерии за определяне на училища с национално
значение – наличие на най-малко 20 ученици, които 
са с постоянно местожителство в друга 
административна област (извън областта, в която се 
намира училището) и брой области (най-малко 5) 
различни от основната, от които има обучавани 
ученици в съответното училище.
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ЦИОО

УЧЕНИЦИ - ДАННИ ЗА 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА СРЕДАТА
Допълнителното финансиране на 
институциите за работа с деца и ученици от 
уязвими групи е в зависимост от данните от 
работните карти „Характеристика на средата -
образователното ниво и трудовата заетост на 
семейството“, подавани към първи декември 
на съответната година.
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Неразпределени ученици по изучавани 
чужди езици

ЦИОО 56

УЧЕБЕН ПЛАН



Учебен предмет, изучаван на чужд език

ЦИОО 57

УЧЕБЕН ПЛАН



Учебен предмет с наименование 
„Потребителски код“

ЦИОО 58

УЧЕБЕН ПЛАН



Липсващо наименование на учебен предмет 
по учебен план

ЦИОО 59

УЧЕБЕН ПЛАН



Липсващо наименование на учебен предмет 
при описание на преподавателската заетост

ЦИОО 60

УЧЕБЕН ПЛАН



ЦИОО

Важно

В пакетите за съответните дирекции се 
подават например справки за:

•Брой ученици, изучаващи учебни предмети 
по учебен план;

• Поименен списък на учителите, 
преподаващи конкретни предмети по 
учебен план.
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Брой учебни седмици по учебен план

ЦИОО 62

УЧЕБЕН ПЛАН



Начин на изучаване

ЦИОО 63

УЧЕБЕН ПЛАН



Несъответствие с чл. 14, ал. 3, т. 7 от НАРЕДБА 
№ 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 

ЦИОО 64

УЧЕБЕН ПЛАН



Некоректно въвеждане на часове от раздел А 
на учебния план за ученици в индивидуална 
форма на обучение

ЦИОО 65

УЧЕБЕН ПЛАН



Предмет Чужд език по професията въведен с 
потребителски код, въпреки изменението от 
учебната 2019/2020 година в начина на 
въвеждане 

ЦИОО 66

УЧЕБЕН ПЛАН



Титли на педагогически специалисти в НЕИСПУО

ЦИОО 67

ПЕРСОНАЛ



Несъответствие 
между година 
на раждане и 
година на 
завършване

ЦИОО 68

ПЕРСОНАЛ



Разминаване между категория персонал, 
длъжност и основен етап, в който преподава

ЦИОО 69

ПЕРСОНАЛ



Разминаване между категория персонал и 
длъжност

ЦИОО 70

ПЕРСОНАЛ



Некоректното описание на сключените 
трудови договори

ЦИОО 71

ПЕРСОНАЛ



Некоректното описание на сключените 
трудови договори

ЦИОО 72

ПЕРСОНАЛ



Директор – лектор

ЦИОО 73

ПЕРСОНАЛ



Незает щат

ЦИОО 74

ПЕРСОНАЛ



Незает щат

ЦИОО 75

ПЕРСОНАЛ



ЦИОО

Важно за персонала 

Статистическа информация се подава под 
формата на справки по пол, по възраст и по 
учителски трудов стаж за педагогическите
специалисти към Националния осигурителен 
институт (НОИ), свързани с учителския 
пенсионен фонд (УПФ).
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ЦИОО

Важно за персонала 

В пакетите за съответните дирекции се 
подават справки за педагогическите 
специалисти по пол, възраст, ОКС, ПКС, 
назначени на щатно място по …, длъжност, с 
допълнителни критерии по маркерите за 
правоспособност за заемане на щатното 
място и/или правоспособност за преподаване 
на съответните учебни предмети.

77



Разминаване между образование, назначен на 
щатно място по и отговаря на изискванията на 
щатното място

ЦИОО 78

ПЕРСОНАЛ



ЦИОО

НЕИСПУО

Апелираме към институциите да извършват 
проверки за коректността, верността и 
пълнотата на данните, които подават чрез 
Списък-образец №1, 2, 3 преди 
утвърждаването им В НЕИСПУО.
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ЦИОО

Уважаеми колеги,

Екипът на ЦИОО Ви пожелава здраве, спорна 
работа и успешна нова учебна 2020/2021 
година!

Благодарим Ви за вниманието!

Очакваме Вашите въпроси… 


